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BIJLAGE 
 

STEMMINGSUITSLAGEN 

Afkortingen en tekens 

+ aangenomen 

- verworpen 

↓ vervallen 

Ing. ingetrokken 

HS (..., …, ...) hoofdelijke stemming (aantal stemmen voor, aantal stemmen 

tegen, onthoudingen) 

ES (..., …, ...) elektronische stemming (aantal stemmen voor, aantal stemmen 

tegen, onthoudingen) 

so stemming in onderdelen 

as aparte stemming 

am amendement 

CA compromisamendement 

DD desbetreffend deel 

S amendement tot schrapping 

= gelijkluidende amendementen 

§ lid / paragraaf 

art artikel 

overw overweging 

OR ontwerpresolutie 

GOR gezamenlijke ontwerpresolutie 

Geh. S geheime stemming 
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1. De situatie van gevangenen met dubbel EU- en Iraans staatsburgerschap in Iran 

Ontwerpresoluties: B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0254/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0254/2018  ECR  ↓  

B8-0255/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0256/2018  S&D  ↓  

B8-0257/2018  PPE  ↓  

B8-0258/2018  ALDE  ↓  

 

 

 

2. Verdedigers van vrouwenrechten in Saudi-Arabië 

Ontwerpresoluties: B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-
0264/2018, B8-0268/2018 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0259/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 2 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 8 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na § 10 2 GUE/NGL ES - 275, 314, 31 

na § 11 5 EFDD HS + 310, 255, 54 

§ 13 § oorspronkelijke so   
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

tekst 
1/ES + 352, 260, 7 

2 +  

3 +  

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 588, 30, 10 

2/HS + 490, 117, 10 

§ 15 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw D § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

na overw I 1 GUE/NGL  -  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 525, 29, 71 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0259/2018  ECR  ↓  

B8-0260/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0261/2018  EFDD  ↓  

B8-0262/2018  S&D  ↓  

B8-0263/2018  PPE  ↓  

B8-0264/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0268/2018  ALDE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: eindstemming 

EFDD: amendement 5 

ECR: § 14 
 

Verzoeken om aparte stemming 

PPE: §§ 8, 15, overw D 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 14 
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1e deel gehele tekst zonder de woorden: "verzoekt de Raad te overwegen gerichte 

maatregelen vast te stellen tegen individuen die zich aan ernstige 

mensenrechtenschendingen schuldig maken;" 

2e deel deze woorden 

 

PPE: 

§ 2 

1e deel "veroordeelt de voortdurende repressie tegen mensenrechtenvoorvechters, 

waaronder voorvechters van vrouwenrechten, in Saudi-Arabië, die de 

geloofwaardigheid van het hervormingsproces in het land ondermijnt;" 

2e deel "roept de regering van Saudi-Arabië op alle mensenrechtenactivisten en andere 

gewetensbezwaarden die uitsluitend gevangenen zitten en veroordeeld zijn voor het 

gebruik maken van het recht op de vrijheid van meningsuiting en hun geweldloze 

inzet voor de mensenrechten, onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten; 

veroordeelt de voortdurende en stelselmatige discriminatie van vrouwen en meisjes 

in Saudi-Arabië;" 

 
§ 13 

1e deel "verzoekt de EU tijdens de volgende sessie van de VN-Mensenrechtenraad een 

resolutie in te dienen over de situatie van mensenrechtenactivisten in Saudi-Arabië;" 

2e deel "verzoekt de EU tijdens de volgende bijeenkomst van de VN-Mensenrechtenraad en 

de Commissie betreffende de status van vrouwen de kwestie van het lidmaatschap 

van landen met een twijfelachtige reputatie op het gebied van de mensenrechten, 

waaronder wat betreft de eerbiediging van vrouwenrechten en gendergelijkheid, aan 

de orde te stellen;" 

3e deel "verzoekt de EU in de VN-Mensenrechtenraad een voorstel voor te leggen voor de 

benoeming van een speciale rapporteur voor de mensenrechten in Saudi-Arabië;" 
 

Diversen 

Amendementen 3 en 4 zijn ingetrokken. 
 

 

3. Sudan, met name de situatie van Noura Hussein Hammad 

Ontwerpresoluties: B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-

0271/2018 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0265/2018  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL) 

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 553, 54, 21 

2/HS + 570, 26, 18 

na overw M 1 Verts/ALE ES + 339, 253, 31 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 455, 34, 140 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0265/2018  ECR  ↓  

B8-0266/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0267/2018  S&D  ↓  

B8-0269/2018  PPE  ↓  

B8-0270/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0271/2018  ALDE  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE: eindstemming (RC-B8-0265/2018) 

S&D: § 9 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

§ 9 

1e deel "herhaalt sterk gekant te zijn tegen het gebruik van de doodstraf, in alle gevallen en 

onder alle omstandigheden; is van mening dat de doodstraf een inbreuk vormt op de 

menselijke waardigheid en neerkomt op wrede, onmenselijke en vernederende 

behandeling;" 

2e deel "roept de Sudanese autoriteiten op het VN-moratorium op de doodstraf na te leven; 

roept Sudan op het Verdrag tegen foltering en het CEDAW te ratificeren;" 
 

Diversen 

Jordi Solé (Verts/ALE-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie RC-B8-0265/2018. 
 

 

4. Benoeming van een lid van de selectiecommissie voor het Europees Openbaar 

Ministerie 

Ontwerpresolutie: B8-0237/2018 (Geheime stemming (artikel 180 bis, lid 1 van het Reglement)) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

stemming: kandidatuur 

van Antonio Mura 

Geh. S + 434, 109, 74 
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5. Manipulatie van de kilometerstand bij motorvoertuigen: herziening van het EU-

rechtskader 

Verslag: Ismail Ertug (A8-0155/2018) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist) 

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen 

een enkele stemming HS + 577, 32, 19 

 

 

6. Uniemechanisme voor civiele bescherming ***I 

Verslag: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) 

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

stemming en bloc 

1 

3-9 

11-12 

14-15 

17-22 

24-30 

32-34 

36-43 

52-53 

56-60 

64-65 

commissie  +  

amendementen van de 

bevoegde commissie - 

aparte stemming 

2 commissie so   

1 +  

2/ES + 308, 280, 35 

13 commissie so   

1 +  

2/ES + 316, 294, 18 

16 commissie so   

1 +  

2 -  

23 commissie as +  

35 commissie as -  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

62 commissie so   

1 +  

2 -  

3 +  

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 4 – letter a 

Besluit nr. 

1313/2013/EU 

Artikel 6 – alinea 1 – 

punt a 

69 meer dan 

38 leden 

 -  

31 commissie  +  

72 GUE/NGL  ↓  

Artikel 1 – alinea 1 –

punt 7 

Besluit nr. 

1313/2013/EU 

Artikel 12  

76S ENF HS - 68, 556, 7 

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 7 

Besluit nr. 

1313/2013/EU 

Artikel 12 – lid 1 

44 commissie  +  

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 7 

Besluit nr. 

1313/2013/EU 

Artikel 12 – lid 2 

70 ALDE  -  

45 commissie so   

1 +  

2 -  

3 +  

4/HS + 488, 103, 42 

73 GUE/NGL  ↓  

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 7 

Besluit nr. 

1313/2013/EU 

Artikel 12 – lid 2 bis 

(nieuw) 

46 commissie  +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 7 

Besluit nr. 

1313/2013/EU 

Artikel 12 – lid 4 

47 commissie  +  

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 7 

Besluit nr. 

1313/2013/EU 

Artikel 12 – lid 5 

48 commissie  +  

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 7 

Besluit nr. 

1313/2013/EU 

Artikel 12 – lid 7 

49 commissie  +  

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 7 

Besluit nr. 

1313/2013/EU 

Artikel 12 – lid 8 

50 commissie  +  

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 7 

Besluit nr. 

1313/2013/EU 

Artikel 12 – lid 10 

51 commissie  +  

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 9 

Besluit nr. 

1313/2013/EU 

Artikel 13 

77S ENF  -  

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 9 

Besluit nr. 

1313/2013/EU 

Artikel 13 – lid 1 

54 commissie  +  

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 9 

Besluit nr. 

1313/2013/EU 

Artikel 13 – lid 1 – 

alinea 2 – inleidende 

zin 

55 commissie  +  
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Artikel 1 – punt 9 

Besluit nr. 

1313/2013/EU 

Artikel 13 – lid 2 bis 

(nieuw) 

74 GUE/NGL  -  

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 13 

Besluit nr. 

1313/2013/EU 

Artikel 20 bis – alinea 

1 

78S ENF  -  

61 commissie  +  

Artikel 1 – punt 14 – 

letter a 

Besluit nr. 

1313/2013/EU 

Artikel 21 – letter j 

75 GUE/NGL  -  

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 14 – letter b i 

Besluit nr. 

1313/2013/EU 

Artikel 21 – lid 2 – 

punt c – alinea 2 – 

punt ii 

66 PPE ES - 311, 318, 3 

Artikel 1 – alinea 1 – 

punt 15 

Besluit nr. 

1313/2013/EU 

Artikel 23 – lid 2 

67 PPE ES - 253, 357, 18 

63 commissie  +  

na overw 5 68 meer dan 

38 leden 

ES + 356, 251, 21 

Overw 6 10 commissie so   

1 +  

2/HS + 501, 107, 23 

71 GUE/NGL  ↓  

stemming: voorstel van de Commissie HS + 431, 99, 97 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

ENF: amendement 76 

Verts/ALE: amendementen 10 (2e deel), 45 (4e deel) 
 

Verzoeken om aparte stemming 
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PPE: amendementen 23, 63 

GUE/NGL: amendement 35 

Verts/ALE: amendement 62 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

amendement 13 

1e deel "Veel lidstaten worden geconfronteerd met een gebrek aan materiële en technische 

uitrusting wanneer zich onverwachte rampen voordoen. Het Uniemechanisme moet 

het daarom mogelijk maken dat de hoeveelheid materiële en technische uitrusting 

indien nodig wordt uitgebreid" 

2e deel "met name om personen met een handicap, ouderen of zieken te redden" 

 
amendement 16 

1e deel "Om het functioneren van de rescEU-capaciteit te verzekeren moeten extra 

financiële toewijzingen beschikbaar worden gesteld voor financiële acties in het 

kader van het Uniemechanisme, maar niet ten koste van de financiële middelen die 

zijn toegewezen aan andere belangrijke beleidsterreinen van de Unie," 

2e deel "bijvoorbeeld ter bevordering van rechten, gelijkheid en burgerschap, justitie of 

menselijke ontwikkeling in de hele wereld, waaronder in het bijzonder alle middelen 

die zijn toegewezen aan programma's en projecten inzake gendergelijkheid en 

empowerment van vrouwen, aangezien de tenuitvoerlegging van sommige van deze 

programma's buitengewoon succesvol is gebleken: de betalingstoewijzingen voor het 

programma "Rechten, gelijkheid en burgerschap" bedroegen de afgelopen drie jaar 

meer dan 99 %." 

 
amendement 62 

1e deel "De financiële steun van de Unie voor het vervoer van capaciteit van de lidstaten die 

niet vooraf is bestemd voor de Europese pool voor civiele bescherming, bedraagt 

niet meer dan 55 % van de totale subsidiabele kosten. Om in aanmerking te komen 

voor dergelijke financiële steun, stellen de lidstaten een lijst op met de gehele 

capaciteit waarover zij beschikken, naast de capaciteit die vooraf is vastgelegd voor 

de Europese pool, evenals de betreffende beheersstructuren, om te kunnen reageren 

op industriële, seismische en vulkanische rampen en rampen voor de 

volksgezondheid," 

2e deel "massabewegingen en grootschalige noodsituaties," 

3e deel "overstromingen, bosbranden, evenals terroristische aanvallen en chemische, 

biologische, radiologische en nucleaire aanslagen." 

 

PPE, GUE/NGL, Verts/ALE: 

amendement 2 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "Helaas kan bij dergelijke rampen opzet in het spel 

zijn, bijvoorbeeld in het geval van terroristische aanslagen." 

2e deel deze woorden 

 
amendement 10 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "terroristische aanslagen en chemische, biologische, 

radiologische en nucleaire aanslagen" 

2e deel deze woorden 

 
amendement 45 
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1e deel "rescEU is samengesteld uit capaciteit die een aanvulling vormt op de bestaande 

capaciteit in de lidstaten, met de bedoeling om die aan te vullen en te versterken, en 

is bedoeld om huidige en toekomstige risico's het hoofd te kunnen bieden. De 

capaciteit wordt vastgesteld op basis van eventuele tekorten aan responscapaciteit op 

het gebied van volksgezondheid, industriële, ecologische, seismische en vulkanische 

rampen," 

2e deel "massabewegingen en grootschalige noodsituaties," 

3e deel "overstromingen en branden, waaronder bosbranden, en terroristische aanvallen en 

chemische, biologische, radiologische en nucleaire dreigingen. Op basis van de 

vastgestelde tekorten omvat rescEU ten minste capaciteit op de volgende gebieden:  

a) bestrijding van bosbranden uit de lucht;   b) pompen met hoog debiet;   c) 

stedelijke zoek- en reddingsoperaties;   d) veldhospitalen en medische noodteams. " 

zonder de woorden "en terroristische aanvallen en chemische, biologische, 

radiologische en nucleaire dreigingen." 

4e deel "en terroristische aanvallen en chemische, biologische, radiologische en nucleaire 

dreigingen." 
 

 

7. Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020 

Ontwerpresoluties: B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0242/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

na § 18 1 EFDD  -  

§ 19 2 EFDD  -  

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 368, 211, 51 

stemming: resolutie (als geheel)  +  

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0242/2018  PPE  ↓  

B8-0243/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0245/2018  ECR  ↓  

B8-0246/2018  ALDE, S&D  ↓  

B8-0247/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL, Verts/ALE:  § 25 
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Verzoeken om aparte stemming 

S&D: § 25 
 

Diversen 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-

0242/2018. 

Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch en Ivica Tolić (PPE-Fractie) zijn medeondertekenaar van 

gemeenschappelijke ontwerpresolutie RC-B8-0242/2018. 

Ana Miranda (Verts/ALE-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0243/2018. 
 

 

8. De situatie in Nicaragua 

Ontwerpresoluties: B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-

0252/2018, B8-0253/2018 

Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0244/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 536, 39, 53 

Ontwerpresoluties van de fracties 

B8-0244/2018  PPE  ↓  

B8-0248/2018  S&D  ↓  

B8-0249/2018  ECR  ↓  

B8-0250/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0251/2018  ALDE  ↓  

B8-0252/2018  EFDD  ↓  

B8-0253/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

PPE, S&D eindstemming (RC-B8-0244/2018) 
 

 

9. Gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen: het leven van meisjes en 

vrouwen veranderen via de externe betrekkingen van de EU 2016-2020 

Verslag: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018) 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Alternatieve 

ontwerpresolutie 

1 PPE  -  

§ 21 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 546, 20, 61 

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 486, 76, 58 

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 406, 173, 46 

§ 25 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 413, 138, 63 

§ 26 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 528, 18, 78 

§ 40 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 349, 207, 56 

§ 41 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 423, 141, 52 

§ 52 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw Q § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 403, 149, 73 

stemming: resolutie van de commissies DEVE, 

FEMM  

(gehele tekst) 

HS + 383, 118, 120 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

GUE/NGL: §§ 23, 24, 25, 26, 40, 41, overw Q 

ENF: §§ 21, 24 

Verts/ALE: §§ 21, 24, 41 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ENF: § 41, overw Q 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

GUE/NGL 

§ 52 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "EU-" en "militaire" 

2e deel deze woorden 
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10. Uitvoering van de EU-strategie voor jongeren 

Verslag: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 2 1 EFDD HS - 92, 513, 18 

§ 29 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 481, 116, 30 

§ 35 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 36 2 EFDD HS - 64, 533, 31 

§ 50 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES - 286, 312, 28 

§ 62 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 506, 113, 9 

§ 71 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 78 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

3 +  

overw R § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw T § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw U § oorspronkelijke so   
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

tekst 
1 +  

2 +  

stemming: resolutie (als geheel) HS + 466, 53, 110 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

EFDD: amendementen 1, 2 

ENF: §§ 29, 62 
 

Verzoeken om aparte stemming 

ALDE: §§ 35, 78 

ENF: § 71 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 50 

1e deel "is zeer verontrust over het bijzonder prangende probleem van kinderarmoede 

waardoor maar liefst 25 miljoen kinderen in de EU getroffen worden (meer dan 

26,4 % van alle Europeanen in de leeftijd tot 18 jaar) in gezinnen die elke dag 

kampen met een gebrek aan voldoende inkomsten en basisvoorzieningen; is van 

mening dat het jongerenbeleid een bijdrage kan leveren op gebieden zoals kinder- en 

gezinsbeleid;" 

2e deel "verzoekt de Commissie een kindergarantie te ontwikkelen als langetermijnmiddel 

om alle kinderen in de EU gelijke kansen te bieden dankzij een specifieke 

financieringsregeling, om ervoor te zorgen dat alle kinderen die in armoede leven 

toegang hebben tot gratis gezondheidszorg, gratis onderwijs, gratis kinderopvang, 

behoorlijke huisvesting en goede voeding;" 

 
overw T 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "onderwijs op het gebied van gendergelijkheid en 

seksuele voorlichting" 

2e deel deze woorden 

 

ENF: 

overw R 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "migratie" 

2e deel deze woorden 

 
overw U 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "migranten, vluchtelingen" 

2e deel deze woorden 

 

PPE, ENF: 

overw E 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "zoals etnische minderheden, mensen met speciale 

behoeften, vrouwen," en "leden van de LGHBTIQ-gemeenschap, migranten en 

vluchtelingen" 

2e deel "zoals etnische minderheden, mensen met speciale behoeften, vrouwen," 

3e deel "leden van de LGHBTIQ-gemeenschap, migranten en vluchtelingen" 
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11. Uitvoering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp (2009/125/EG) 

Verslag: Frédérique Ries (A8-0165/2018) 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 4 8 EFDD HS - 45, 568, 14 

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 24 § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

§ 30 § oorspronkelijke 

tekst 

as/ES + 370, 242, 6 

§ 32 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 -  

3 -  

§ 35 1 ECR  +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

as ↓  

overw A 2S EFDD HS - 37, 568, 23 

overw C 3 EFDD so   

1/HS - 33, 582, 14 

2/HS - 70, 536, 14 

overw E 4S EFDD HS - 41, 579, 7 

na overw L   ES + mondeling 

amendement 

330, 246, 44 

overw M 5 EFDD HS - 67, 527, 32 

overw O 6 EFDD HS - 58, 550, 15 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

overw R 7 EFDD HS - 37, 558, 27 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 561, 45, 17 

 

Verzoeken om aparte stemming 

ECR: §§ 20, 24 

PPE: §§ 24, 35 

EFDD: amendementen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

ALDE: §§ 20, 23, 32 

S&D: § 30 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

ECR: 

amendement 3 

1e deel "overwegende dat de intrekking van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp een 

sterkere bijdrage zou kunnen leveren aan de inspanningen van Europa om de 

energie-efficiëntie te verbeteren;" 

2e deel "benadrukt dat energie, en met name fossiele brandstof, moet worden beschouwd als 

een belangrijke hulpbron die ook ter ondersteuning van werkgelegenheid kan 

dienen;" 

 

ECR, PPE, S&D: 

§ 32 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "(a) de verbeterbaarheid moet worden bevorderd 

via de beschikbaarstelling van software-updates voor elektronische apparaten" en 

"(c) de recycleerbaarheid moet worden verbeterd door slechts één kunststofpolymeer 

of verenigbare kunststofpolymeren te gebruiken" 

2e deel "(a) de verbeterbaarheid moet worden bevorderd via de beschikbaarstelling van 

software-updates voor elektronische apparaten" 

3e deel "(c) de recycleerbaarheid moet worden verbeterd door slechts één kunststofpolymeer 

of verenigbare kunststofpolymeren te gebruiken" 
 

Ashley Fox stelde het volgende mondeling amendement voor: 

Overweging L bis (nieuw): 

"L bis. overwegende dat de huidige vrijstelling voor theaterverlichting van Verordeningen (EG) nr. 

244/20091 en (EU) nr. 1194/20122 van de Commissie een passende en efficiënte manier is om de 

specifieke behoeften en omstandigheden van theaters en de hele entertainmentsector te respecteren en 

deze vrijstelling moet worden gehandhaafd; 

-------- 
1 Verordening (EG) nr. 244/2009 van de Commissie van 18 maart 2009 houdende 

uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad voor het 

vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor niet-gerichte lampen voor huishoudelijk gebruik 

(PB L 76 van 24.3.2009, blz. 3). 
2 Verordening (EU) nr. 1194/2012 van de Commissie van 12 december 2012 tot uitvoering van 

Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp 

voor gerichte lampen, ledlampen en gerelateerde uitrusting betreft (PB L 342 van 14.12.2012, blz. 1)." 
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12. Reageren op verzoekschriften over de aanpak van onzekere 

arbeidsomstandigheden en het misbruik van arbeidsovereenkomsten voor 

bepaalde tijd 

Ontwerpresolutie: B8-0238/2018 

Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

Ontwerpresolutie B8-0238/2018  

(Commissie PETI) 

§ 1 4 GUE/NGL HS - 65, 489, 59 

na § 2 5 GUE/NGL HS + 501, 74, 35 

§ 3 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 535, 70, 12 

2/HS + 357, 226, 27 

3/HS + 411, 193, 9 

§ 4 6 GUE/NGL HS - 293, 317, 5 

§ 5 8 ENF HS - 93, 488, 31 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 -  

2 +  

3 +  

§ 7 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 9 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 574, 16, 22 

§ 10 2 EFDD  -  

7 GUE/NGL HS - 295, 308, 6 

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 401, 178, 25 

2/HS + 297, 255, 53 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

§ 11 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 526, 57, 27 

§ 12 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

§ 14 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 458, 76, 75 

§ 17 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 543, 40, 23 

2/HS + 280, 266, 56 

§ 19 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 376, 188, 42 

§ 20 § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 329, 229, 39 

§ 21 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 388, 185, 22 

2/HS + 536, 27, 36 

3/HS + 361, 209, 26 

§ 22 § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

§ 23 § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw A § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 525, 64, 6 

2/HS + 320, 247, 25 

3/HS + 293, 255, 41 

4/HS + 320, 243, 22 

overw B § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

2 +  

overw C § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw E § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2 +  

overw F 1 EFDD  +  

§ oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 ↓  

2 ↓  

overw G 3 GUE/NGL ES + 292, 257, 12 

overw H § oorspronkelijke 

tekst 

HS + 287, 225, 38 

overw J § oorspronkelijke 

tekst 

as +  

overw K § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 483, 58, 20 

2/HS - 218, 321, 17 

overw L § oorspronkelijke 

tekst 

as -  

overw N § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1 +  

2/ES + 303, 219, 37 

overw O § oorspronkelijke 

tekst 

so   

1/HS + 502, 31, 15 

2/HS + 332, 202, 12 
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Betreft am nr. van HS, 

enz. 

Stemming HS/ES - 

opmerkingen 

stemming: resolutie (als geheel) HS + 312, 75, 155 

 

Verzoeken om hoofdelijke stemming 

S&D: eindstemming 

EFDD: §§ 14, 17, 21, overw A, H, eindstemming 

GUE/NGL: amendementen 4, 5, 6, 7, §§ 9, 10, overw A, K, O 

Verts/ALE: §§ 3, 8, 11, 19, 20, eindstemming 

ENF: amendement 8 
 

Verzoeken om aparte stemming 

S&D: overw L 

PPE: §§ 7, 10, 19, 20, 23, overw H 

ALDE: §§ 11, 12, 14, 17, 21, overw H, K, N 

Verts/ALE: overw J 
 

Verzoeken om stemming in onderdelen 

PPE: 

§ 17 

1e deel "beklemtoont dat de omzetting van een overeenkomst voor bepaalde tijd naar een 

overeenkomst voor onbepaalde tijd moet worden beschouwd als een maatregel voor 

het doeltreffend voorkomen en bestraffen van misbruik van overeenkomsten voor 

bepaalde tijd in zowel de particuliere als de overheidssector," 

2e deel "en dat deze maatregel door alle lidstaten duidelijk en consequent moet worden 

opgenomen in de desbetreffende nationale rechtskaders voor arbeidsrecht;" 

 
§ 21 

1e deel "veroordeelt het ontslag van werknemers van wie door de bevoegde rechterlijke 

instanties was vastgesteld dat zij slachtoffer waren geweest van het misbruik van 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, aangezien dit een schending van 

Richtlijn 1999/70/EG behelst;" 

2e deel "is er stellig van overtuigd dat er, wanneer misbruik van opeenvolgende 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt vastgesteld, een maatregel kan 

worden genomen om werknemers te beschermen door doeltreffende en 

gelijkwaardige waarborgen te bieden" 

3e deel "en daarmee misbruik naar behoren te bestraffen en de gevolgen van de schending 

van het EU-recht ongedaan te maken, alsmede de betrekking van de getroffen 

burgers veilig te stellen;" 

 
§ 22 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "minimumlonen" 

2e deel deze woorden 

 
overw C 

1e deel "overwegende dat beleidsmaatregelen beter moeten worden afgestemd op het feit dat 

onzekere arbeidsomstandigheden een dynamisch verschijnsel zijn en op alle 

persoonlijke werkbetrekkingen van invloed zijn; overwegende dat gestreefd moet 

worden naar de bestrijding van onzekere arbeidsomstandigheden aan de hand van 

een geïntegreerd pakket van beleidsmaatregelen voor meerdere beleidsniveaus" 

2e deel "ter bevordering van inclusieve en doeltreffende arbeidsnormen, alsmede van 

doeltreffende maatregelen om ervoor te zorgen dat het gelijkheidsbeginsel wordt 

geëerbiedigd;" 
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ALDE: 

overw B 

1e deel "overwegende dat onzekere arbeidsomstandigheden ontstaan door grote lacunes op 

het gebied van de doeltreffende bescherming van de rechten van werknemers op 

verschillende regelgevingsniveaus, met inbegrip van het primaire en secundaire 

recht van de EU en het recht van de lidstaten;" 

2e deel "overwegende dat verzoekschriften over verschillende soorten werk in volledige 

overeenstemming met de nationale wetgeving van de lidstaten waarin de 

verzoekschriften in kwestie zijn ingediend en met het betreffende EU-recht in 

overweging moeten worden genomen; overwegende dat het sociaal en arbeidsbeleid 

van de EU gebaseerd is op het subsidiariteitsbeginsel;" 

 
overw O 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "deeltijds," 

2e deel deze woorden 

 

GUE/NGL: 

§ 10 

1e deel "onderstreept dat er inspecties moeten worden uitgevoerd, zodat werknemers die op 

basis van tijdelijke of flexibele arbeidsregelingen werken, ten minste dezelfde 

bescherming genieten als alle andere werknemers; merkt op dat er gericht moet 

worden getracht om bestaande instrumenten van de IAO in specifieke campagnes 

tegen onzekere arbeidsomstandigheden in te zetten, en dat er serieus moet worden 

nagedacht over de behoefte aan nieuwe bindende instrumenten en wettelijke 

maatregelen onzekere arbeidsomstandigheden te beperken en te verminderen" 

2e deel "en om onzekere arbeidsovereenkomsten minder aantrekkelijk te maken voor 

werkgevers;" 

 

PPE, ALDE: 

§ 3 

1e deel "verzoekt de Commissie en de lidstaten onzekere arbeidsomstandigheden, met 

inbegrip van nulurencontracten, tegen te gaan door zorg te dragen voor de 

ontwikkeling van nieuwe instrumenten en voor de wijdverbreide eerbiediging van de 

jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie, alsmede voor de 

concrete handhaving van zowel nationale als EU-wetgeving op nationaal niveau om 

het gebrek aan waardig werk aan de orde te stellen en een op rechten gebaseerde 

aanpak in te voeren" zonder de woorden "met inbegrip van nulurencontracten" 

2e deel "met inbegrip van nulurencontracten" 

3e deel "verzoekt de Commissie en de lidstaten met alle sociale partners – met name met 

vakbonden – en met de betrokken belanghebbenden samen te werken om kwalitatief, 

zeker en goed betaald werk te bevorderen en op deze manier onder andere de 

arbeidsinspecties te versterken;" 

 
overw A 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "in de afgelopen 15 jaar", "als gevolg van de 

tenuitvoerlegging van bezuinigingsbeleid en de inperking van de arbeidsrechten," en 

"wat in toenemende mate leidde tot onzekere arbeidsomstandigheden en 

loopbaaninstabiliteit" 

2e deel "in de afgelopen 15 jaar" 

3e deel "als gevolg van de tenuitvoerlegging van bezuinigingsbeleid en de inperking van de 

arbeidsrechten," 

4e deel "wat in toenemende mate leidde tot onzekere arbeidsomstandigheden en 

loopbaaninstabiliteit" 
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overw F 

1e deel "overwegende dat het aantal atypische en tijdelijke arbeidsovereenkomsten in de 

particuliere en de overheidssector in de loop der jaren in verscheidene lidstaten 

aanzienlijk is toegenomen," 

2e deel "binnen een rechtskader waarin het sluiten van veel opeenvolgende overeenkomsten 

voor bepaalde tijd vanwege een gebrek aan doeltreffende en evenredige maatregelen 

niet adequaat kan worden voorkomen, noch kan worden bestraft; overwegende dat 

dit afbreuk heeft gedaan aan de integriteit van de Europese arbeidswetgeving en aan 

de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie;" 

 
overw N 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "waaronder ook nulurencontracten worden 

verstaan" 

2e deel deze woorden 

 

PPE, ALDE, GUE/NGL: 

§ 5 

1e deel "neemt kennis van het voorstel van de Commissie tot oprichting van een Europese 

arbeidsautoriteit (ELA) en pleit voor een toereikende, eigen begroting voor deze 

autoriteit waarvoor geen middelen uit de begrotingen van andere belangrijke 

organen hoeven te worden overgeheveld;" 

2e deel "verzoekt de Commissie haar inspanningen om een einde te maken aan oneerlijke 

voorwaarden in arbeidsovereenkomsten te intensiveren door alle vormen van 

misbruik aan te pakken en alle mazen te dichten; neemt kennis van het nieuwe 

voorstel voor een richtlijn betreffende transparante en voorspelbare 

arbeidsvoorwaarden, met als doel voor alle werknemers nieuwe rechten vast te 

stellen, en met name de arbeidsvoorwaarden voor werknemers die nieuwe en niet-

standaardvormen van werk verrichten te verbeteren," 

3e deel "alsmede de lasten voor werkgevers te beperken en het aanpassingsvermogen van de 

arbeidsmarkt te handhaven;" 

 

EFDD, Verts/ALE 

overw E 

1e deel "overwegende dat uit gegevens van Eurostat en Eurofound over onvrijwillig tijdelijk 

werk, over verschillen tussen tijdelijke dienstverbanden met betrekking tot gender en 

leeftijd en over de onderbenutting van een aanzienlijk aantal deeltijdse werknemers 

blijkt dat er in toenemende mate sprake is van werkvormen die als niet-standaard of 

atypisch kunnen worden gekarakteriseerd;" 

2e deel "overwegende dat uit de naar gender en leeftijd uitgesplitste gegevens over 

werkloosheid blijkt dat de werkloosheid in de verschillende categorieën momenteel 

het laagst is sinds 2009;" 

 

EFDD, GUE/NGL: 

overw K 

1e deel gehele tekst zonder de woorden: "misbruik van" 

2e deel deze woorden 

 


